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Hartelijk welkom op de Open Monu-
mentendag 2013 te Almere. Het Werk-
eiland De Blocq van Kuffeler is het 
oudste stukje van Almere, daterend uit 
begin jaren ’60. Het Werkeiland is tot en 
met 1967 echt als werkeiland gebruikt 
voor de bouw van de dijken en het Ge-
maal De Blocq van Kuffeler. 
Het is de eerste keer dat Almere 
meedoet aan de Open Monumenten-
dag. Almere is vooral bekend van de 
scheepswrakken en de archeologische 
vindplaatsen uit de Steentijd. Maar dat 
Almere ook over belangrijk industrieel 
erfgoed en militair erfgoed uit de tijd 
van de Koude Oorlog beschikt, is bij ve-
len niet bekend.

Wat is er te zien? 
Wij nodigen u uit de fototentoonstelling 
in Bezoekerscentrum ‘De Trekvogel’ 
van het Flevolandschap te bezoeken. 
De bekende Lelyverzamelaar Ed Voigt 
exposeert zijn foto’s van de bouw van 
het gemaal De Blocq van Kuffeler en 
de Zuiderzeewerken. Daarna kunt u 
een kijkje nemen in een van de atoom-
schuilkelders uit de Koude Oorlog. En 
in de tuin van de buren kunt u zien hoe 
archeologen zoeken naar een geheime 
gang tussen de bunkers. Aansluitend 
kunt u de Jonge Monumentendag die 
door Casla georganiseerd wordt in het 
Museumbos van 11.30 - 17.00 uur be-
zoeken (zie casla.nl). 

Zuiderzeewerken
Vanaf ca. 1850 zijn er allerlei personen 
die plannen tot drooglegging van de 
Zuiderzee ontwikkelen. Inmiddels is er 
technisch veel mogelijk door uitvinding 
van de stoommachine. Uiteindelijk werd 
het plan uit 1891 van ingenieur Corne-
lis Lely (minister van Waterstaat) goed-
gekeurd door het parlement en in 1918 
werd de Zuiderzeewet aangenomen. 
Dit plan werd op enkele wijzigingen na 
(zo wordt de Markerwaard uiteindelijk 
niet ingepolderd) tussen 1921 en 1968 
uitgevoerd. De aanleg van Zuidelijk Fle-
voland en de bouw van de nieuwe stad 
Almere vormt het sluitstuk hiervan.

Cornelis Lely
Cornelis Lely (1854-1929) was niet al-
leen een verdienstelijk ingenieur, maar 
ook parlementslid, minister, lid van 
Provinciale Staten, gemeenteraadslid 
en wethouder. Verder is hij gouverneur 
van Suriname geweest. Hij spande zich 
ook in voor de aanleg van spoorlijnen in 
Overijssel, Drenthe en Suriname. Lely-
stad in Nederland en Lelydorp in Suri-
name zijn naar hem genoemd. 
De Zuiderzeeplannen zijn, afgezien van 
een klein proefproject, pas na de dood 
van Lely uitgevoerd. Voor de uitvoe-
ring van zijn plannen had Lely in twee 
opzichten de wind mee: door de grote 
watersnoodramp van 1916 begon het 
besef door te dringen dat het nu toch 
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echt menens was: er waren zwaardere 
maatregelen nodig dan alleen maar op-
nieuw dijken te verhogen. In de tweede 
plaats drong door de Eerste Wereld-
oorlog het besef door dat Nederland 
minder afhankelijk van voedsel uit het 
buitenland moest zijn. Daardoor was er 
steun voor nieuwe inpolderingen waar-
bij veel nieuwe goede landbouwgrond 
gewonnen kon worden. 

Werkeiland
De oudst bekende vermelding van een 
werkeiland dateert van 1844, bij Kolhorn 
(N.H.). Bij de aanleg van oudere delen 
van het Zuiderzeeproject was meestal 
van meerdere werkeilanden sprake, 
maar in Zuidelijk Flevoland kennen we 
slechts één werkeiland. Aanvankelijk 
werd een ringdijk gebouwd waar het 
water uitgepompt werd. In de zo ontsta-
ne bouwput kon droog aan de fundering 
van het gemaal gewerkt worden. Aan 
weerszijden werden twee eilanden aan-
gelegd, die nog steeds bestaan. Aanslui-
tend en tegenover het gemaal werden 
dijken opgeworpen. Het gebied hiertus-
sen werd eveneens drooggepompt. Dit 
gebied is nadat het werk voltooid was, 
weer onder water gezet. Het werkeiland 
was begin jaren ’60 dus veel groter dan 
nu. Oorspronkelijk was het Werkeiland 
ingericht met een electriciteitscentrale, 
silo’s, verplaatsbare lichtmasten en een 
locatie voor opslag en verwerking van 
bouwmaterialen. Verder waren nissen-
hutten voor opslag van onderdelen van 
de dieselmotor, van het gemaal en een 
groot arbeiderskamp. Voor transport 

van heipalen van opslagterrein naar 
bouw put werd van een smalspoorlijn-
tje gebruik gemaakt. Van de oorspron-
kelijke inrichting van het Werkeiland is 
niet erg veel bewaard gebleven: alleen 
de twee barakken (kan tine en werk pen-
sion) waar nu het be zoe kerscentrum ‘De 
Trekvogel’ in geves tigd is, het gemaal, 
twee brandstof tanks, de Zuidersluis en 
–brug, en de atoomschuilkelders. 

Koude Oorlog
Ondertussen was de wereld in de ban 
van de Koude Oorlog, die in 1962 een 
hoogtepunt bereikte met de zgn. Cuba-
crisis en de Praagse Lente in 1968. De 
wereld heeft toen aan de rand van een 
kernoorlog gestaan. 
De regering vond dat strategische loca-
ties, zoals gemalen en sluiscomplexen, 
in geval van een Russische aanval, ten 
minste twee weken moesten blijven 
functioneren. Men dacht twee weken 
nodig te hebben om voldoende troepen 
naar het Oosten te zenden. Dit beteken-
de dat er voor het bedienend personeel 
van het gemaal en de sluizen schuilkel-
ders gebouwd werden. Per dag mocht 
men ongeveer 1 uur naar buiten om 
de installaties te bedienen. De bouw 
van privé-bunkers onder alle dienst-
woningen is in ons land zeldzaam. Dat 
de bunkers nog in hun oorspronkelijke 
context van het werkeiland/gemaal/
sluis bewaard zijn, maakt ze nog meer 
bijzonder. Almere heeft hiermee uniek 
behoudenswaardig militair erfgoed in 
handen!


